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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: hygiejniske håndvaskeprocedurer og

1

håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk
håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.
Konstateret der mangler engangsaftørring i køkken til
fremstilling af leverpostej.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejnisk vask og tørring af hænder ved uemballeret brød er
fundet i orden.
Kontrolleret temperaturen ved varmholdt leverpostej og
køleskab til sandwich, pålæg og færdigretter,ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken til
fremstilling af leverpostej og område med uemballeret brød,ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køkken til fremstilling af leverpostej og område med
uemballeret brød,ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse for
varmebehandling, nedkøling og varmholdelse af leverpostej,ok.
Kontrolleret dokumentation for opvarmning,nedkøling og

X

varmholdelse af leverpostej fra 1/1 2018 og til i dag,ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
1 time 15 min.
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Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med obligatoriske oplysninger.
Vejledt konkret om at færdigpakkede fødevarer skal mærkes med følgende obligatoriske oplysninger (læsbare):
producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener og tilsætningsstoffer),
mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter.
Følgende er konstateret: Sandwich, håndmadder, færdigretter og pålæg mangler oplysninger om
ingrediensensliste efter faldende vægt, allergener, tilsætningsstoffer og anvendelsesforskrifter for færdigretter
til opvarmning. Det drejer sig om produkterne, som er fremstillet af egen virksomhed på anden adresse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil sørge for at fejlen bliver rettet. Foto taget for at rette fejlen
hos producenten.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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